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BPA-ordning

NT Falke – Dit Valg
NT Falke sætter en helt ny dagsorden for inddragelse af borgere og levering af hjælpere på det sociale- og sund-
hedsfaglige område.

Det er vores målsætning, at vi ikke bare siger, at vi har borgeren i fokus, men at vi også agerer derefter. For at 
vi kan gøre det, er det en nødvendig forudsætning, at vi først og fremmest lytter. Lytter til dit behov og lægger 
vægt på inddragelse af dig og dine hjælpere i vores udvikling af løsninger og særlige tilbud gennem BPA-huset.

Alle vores løsninger tager afsæt i vores grundtanke og ønsket om at være - et niveau højere. 

Teamet bag NT Falke har været med fra starten, da lovgivningen trådte i kraft. Vi har oparbejdet en massiv 
indsigt i BPA-området og de ofte mange udfordringer, du som borger kan opleve. NT Falke er godkendt af social-
tilsynet til varetagelse af arbejdsgiveransvar på BPA-området.

I NT Falke kan vi tilbyde to basis-løsninger, du som borger selv kan vælge imellem:

BPA Med Arbejdsgiveransvar
Denne løsning er tilegnet dig, der ønsker maximal frihed og stor selvstændighed. Det er også den løsning, som 
pålægger dig det største ansvar.

Normalt, når du selv har arbejdsgiveransvaret, skal du afregne løn, skat, feriepenge, ansætte og afskedige hjæl-
per, aflevere årsregnskab, indhente refusioner, tegne forsikringer m.m.

NT Falke kan tilbyde at være ”din administrative skygge” og udføre mange af de ovennævnte opgaver i dit 
CVR-nummer. Det betyder, at hjælperne er ansat hos dig. Du beholder både arbejdsgiver og arbejdslederrollen 
for dine hjælpere, men vi udfører en lang række af de administrative opgaver, fx lønadministration, regnskaber 
og alle forsikringer. Samtidig tilbyder vi vejledning til flere af de øvrige opgaver, du har som arbejdsgiver, og du 
har naturligvis fuld adgang til vores IT-system Syskom. 
Selvom NT Falke agerer ”din administrative skygge”, er det 
stadig dig selv, der er juridisk ansvarlig som arbejdsgiver, og 
der vil være visse administrative opgaver, som kun du kan 
varetage. �������������
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BPA Uden Arbejdsgiveransvar
En BPA uden arbejdsgiveransvar er for dig, der ønsker lethed og sikkerhed i hverdagen. Med denne løsning er 
du selv arbejdsleder, men arbejdsgiveransvaret og tilhørende tilskud til ansættelse af hjælpere overdrager du til 
NT Falke.

Du har naturligvis selv fuld indflydelse på, hvem du vil have ansat i hjælperteamet, sammensætningen af vagt-
plan m.m. Dine hjælpere ansættes hos NT Falke, og vi varetager bl.a. løn- og personaleadministration, indhenter 
refusion og afleverer perioderegnskaber til din kommune. 

Hvilken Løsning Skal Du Vælge?

Hvilken BPA-løsning du bør vælge, er op til dig. Det er vores erfaring, at mange ønsker størst mulig selvstændig-
hed i deres ordning, mens andre lægger vægt på, at slippe for de mange administrative opgaver og det ansvar, 
der følger med at være arbejdsgiver. 

Uanset dit valg er du og dine hjælpere, hos NT Falke, sikret en unik forsikringsløsning. F.eks. er dine hjælpere 
dækket af ulykkesforsikring fra det øjeblik, de tager hjemmefra for at starte en vagt, til de er hjemme igen efter 
endt vagt, og du er forsikret mod identitetstyveri.

NT Falke Vikarservice
Når du har en BPA-ordning, er du forpligtet til at få sammensat et hold af handicaphjælpere, så dit hold som 
udgangspunkt altid kan dække vagterne i jeres aftalte vagtplan.

Skulle uheldet være ude og det faste hjælper team har svært ved at dække ferier og sygdom, så kan du med en 
vikarbevilling altid kontakte NT Falkes vikarservice og få hjælp til at få dækket vagterne ind uanset ordningstype.

Du kan også bruge vores vikarservice, hvis du selv administrere din ordning eller bruger et andet bureau.

Vores IT-system – Syskom
Vores bindeled skal først og fremmest være menneskelig kontakt, men derudover er det essentielt, at vi kan stil-
le redskaber til rådighed, der fremmer det effektive og positive samarbejde. Det gør vi gennem vores IT admini-
strationssystem, Syskom.

I Syskom får du et system til vagtplanlægning og timegodkendelser samt en effektiv overvågning og styring af 
din bevilling. Syskom giver dig et fuldt overblik over din ordning og dit aktuelle forbrug.

Du og dine hjælpere har overblik over jeres indbyrdes aftaler, og med vores systemløsninger er dine hjælpere 
sikret korrekt løn i henhold til din bevilling.
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BPA-huset En Del Af NT Falke A/S
BPA-huset et forum for og af mennesker med tilknytning til BPA-området. 

BPA-huset har eksisteret siden 2016 og danner rammen om en række interessegrupper og aktiviteter lige fra 
arbejdslederkurser, dialogmøder, kunstforening, fokusgrupper, diverse foredrag og politi-ske arrangementer. 

BPA-huset har en styregruppe – bestående af BPA-borgere og andre med tilknytning eller interesse i BPA-områ-
det. BPA-husets ambassadører sætter selv dagsordenen for husets interessegrupper og aktivitetsområder. 

For NT Falke er BPA-huset en væsentlig kilde til inspiration for vores udviklingen af de rigtige løsninger. 

Har du lyst til at være en del af BPA-huset, enten med ideer, viden eller deltagelse i nogle af BPA-husets arrange-
menter, så tøv ikke med at kontakte os.

Vil Du Vide Mere?
Hvis du ønsker at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. +45 71 96 96 00 eller via e-mail 
info@ntfalke.dk. Vi kan også tilbyde et møde med dig, hvor vi kan drøfte hvilke muligheder og løsninger, der 
passer dig bedst.
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